
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Loza (karta obce: CZ032_0183_01)

A. NÁZEV OBCE

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

D. VODOVODY

E. KANALIZACE A ČOV

C. PODKLADY

- dotazník s údaji o demografii, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod 
- údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 1991 a 2001 ze Statistického úřadu
- mapové podklady od provozovatele VODÁRNA PLZEŇ, a.s.
- dokumentace pro územní řízení odkanalizování aglomerace Bělá – Provod 5/02
- místní program obnovy vesnice 12/02

V obci Loza je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Asi 20 % obyvatel využívá vlastní domovní studny. Do obce 
je přivedena pitná voda z vodárny obce Mrtník.
Jako zdroj požární vody slouží požární nádrž nad obcí a řeka Bělá pod obcí.

D.1          POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Systém zásobování se nebude měnit.

D.2          ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ

Pitnou vodou – dovoz cisternami z Dolní Bělé, 1 km
Užitkovou vodou – studny, nádrž pod obcí, potok Bělá

D.3          NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

                ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)

V roce 2006 byla vybudovaná oddílná splašková kanalizace, která je ve vlastnictví Sdružení Bělské skupiny a 
současně je i Sdružení Bělská skupina provozovatelem.
Nová kanalizace je v obci vedena gravitačně v celkové délce na k.ú. Loza 2,79 km  a výtlačnými řady přes 3 ČS. 
Splaškové vody jsou odváděny na novou ČOV 1600 EO.

E.1          POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Loza (438–474 m n. m.) je samostatná obec, která se nachází 17 km severozápadně od Plzně a 8 km jihozápadně 
od Plas. Rozkládá se na středně prudkém svahu směrem k jihu. Je obklopena loukami a zemědělskými pozemky. Na 
její východní straně se nachází zemědělský podnik. Zástavbu tvoří rodinné domy a bytové domy. Výhledově do roku 
2015 obec počítá s výstavbou nových 9 rodinných domů. 

V obci je 256 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se předpokládá nárůst na 300 obyvatel. 
Věková struktura obyvatelstva je vyrovnaná. V obci je jen málo pracovních příležitostí v zemědělství. Lidé dojíždějí za 
prací do Plzně a Kaznějova. 

Recipientem je řeka Bělá.

B.1          ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Kód části obce PRVK: CZ032.3407.3206.0183.01

Název obce: Loza

Kód obce (IČOB): 02861 (566446)

Číslo ORP3 (ČSÚ): 3206 (3206)

Název ORP3: Kralovice

Kód OPOU2 ČSÚ: 32063

Název OPOU2: Plasy

LozaNázev části obce (ZSJ):

Název části obce:Kód části obce PRVK:
Kód části 

obce PRVK:
IČOB obce 
obce ÚIR:

A.1          Značení dotčených částí obce (ZSJ)

LozaCZ032.3407.3206.0183.01 02861 566446
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Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do potoka.

Bude doplněna technologie o zahuštění kalu (šnekový kalolis).

E.2         POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU

AKTUALIZACE - poznámky:

Datum 
aktualizace: Popis:

22.07.2009 Aktualizace karet obcí za rok 2008

30.11.2004 PRVK - základní verze, listopad 2004, D Plus – projektový a inženýrský podnik, 
s.r.o.
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